
VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 19. 6. 2017, zápis č.21/2017 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění. Program byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění. 

 

Usnesení k bodu č. 1 

 
 Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 21/2017 

 

Návrh usnesení č.21/1/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu: Ing. Chalupníkovou PhD. a p. 

Petlacha. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/1/2017 bylo schváleno. 

 

 
 Schválení  programu 

 
Návrh usnesení č.21/2/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schválení nového bodu č. 6 - schválení peněžitého daru pro ZŠ 

Lelekovice.  

 

Výsledek hlasování: pro – 4  proti – 3   zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/2/2017 bylo schváleno. 

 

 

  

Návrh usnesení č.21/3/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.21/2017. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení uzavření nových smluv  

- Darovací smlouvy na dětský den 

- Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem 

Kuřim a obcí Česká o výkonu přenesené působnosti na úseku 

přestupků 

- Smlouva o vzájemné propagaci mezi KOMETA GROUP,a.s. a 

obcí Česká 



- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

stavbu VO mezi obcí Česká a úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

- Smlouva s projektantem na nástavbu MŠ Česká č.p. 383 

- Smlouva s TJ Sokol Česká 

4) Veřejná zakázka – „Poskytování komplexních služeb v odpadovém 

hospodářství obce Česká “ – vyhodnocení zakázky, schválení smlouvy 

5) Dotace na hřiště z MMR – Podpora obnovy venkova – na akci – „Na 

hřištích se sejde celá rodina “ – vyhodnocení, schválení smlouvy o 

dílo, schválení smlouvy na TDI 

6) Schválení daru pro ZŠ Lelekovice 

7) Schválení rozpočtových opatření č. 4,5,6/2017 

8) Schválení pojmenování ulic v obci Česká 

9) Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce 

Česká a MŠ Česká za rok 2016 

10) Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za 

rok 2016 

11) Různé  

- Budova MŠ Česká 83 – přepis energií, záměr na přestavbu  

- výpověď z pronájmu prodejny potravin, vyvěšení záměru 

pronajmout prodejnu, pověření k podpisu smlouvy 

- smlouva o umístění a provozu jízdenkového automatu – vyvěšení 

záměru pronájmu pozemku p.č. 140 

- kulturně sportovní akce 

12) Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/3/2017 bylo schváleno. 

 
 

 

 

Usnesení k bodu č. 2 
   

 Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor 

 

Návrh usnesení č.21/4/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavební komise k PD pro územní souhlas 

pro stavbu přístřešku na p.č. 650/124 v k.ú. Česká 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/4/2017 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení č.21/5/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavební komise k parcele č. 174 v k.ú.Česká 

pro výstavbu 2 rodinných domů na p.č. 174 a 176.  

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                           

Usnesení č.21/5/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.21/6/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavební komise k existenci inženýrských sítí 

pro stavbu „Rekonstrukce žst. Brno – Královo Pole „ dle předložené situace.   

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/6/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.21/7/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavební komise  k PD pro územní 

rozhodnutí na stavbu Česká , rekonstrukce VO.   

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/7/2017 bylo schváleno 

 

Finanční výbor 

 

 

Návrh usnesení č.21/8/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 19. 6. 2017, 

která je součástí zápisu jako příloha č.4.  

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0                                                                  

Usnesení č.21/8/2017 bylo schváleno. 

 

 

Školský výbor 

 

Návrh usnesení č.21/9/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu školského výboru ze dne 16. 6. 2017, která 

je součástí zápisu jako příloha č.5.  

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0                                                                  

Usnesení č.21/9/2017 bylo schváleno. 

 

 



Návrh usnesení č.21/10/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká volí člena školského výboru Jáju Bařinkovou. 

 

Výsledek hlasování: pro – 4   proti – 1   zdrželi se – 2 

Usnesení č.21/10/2017 bylo schváleno. 

 

 

Informační výbor 

 

Návrh usnesení č.21/11/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu informačního výboru ze dne 19. 6. 2017, 

která je součástí zápisu jako příloha č. 6.  

 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0                                                                  

Usnesení č.21/11/2017 bylo schváleno. 

 

 

Sportovní výbor 

 

Návrh usnesení č.21/12/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu sportovního výboru ze dne 1. 6. 2017, 

která je součástí zápisu jako příloha č. 7.  

 

Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0                                                                  

Usnesení č.21/12/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 3 

 
Schválení uzavření nových smluv 

 

Darovací smlouvy na dětský den 

  

Návrh usnesení č.21/13/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu s firmou ARKO Technology,a.s. – 

hodnota daru činí 5 000,- Kč včetně DPH na pořádání dětského dne, konaného dne 

11.6.2017. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/13/2017 bylo schváleno. 

Návrh usnesení č.21/14/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu s firmou Maneo,s.r.o. – hodnota 

daru činí 517,- Kč včetně DPH na pořádání dětského dne, konaného dne 11.6.2017. 



Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/14/2017 bylo schváleno. 

 

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kuřim a obcí Česká o 

výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků 

 

Návrh usnesení č.21/15/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi 

městem Kuřim a obcí Česká o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/15/2017 bylo schváleno. 

 

Smlouva o vzájemné propagaci mezi KOMETA GROUP, a.s. a obcí Česká 

 

Návrh usnesení č.21/16/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o vzájemné propagaci mezi KOMETA 

GROUP, a.s. a obcí Česká. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/16/2017 bylo schváleno. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu VO mezi obcí Česká 

a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 

Návrh usnesení č.21/17/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro stavbu VO mezi obcí Česká a Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/17/2017 bylo schváleno. 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z PRV pro rok 2017 

 

Návrh usnesení č.21/18/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu s JMK o poskytnutí dotace na 

akci „Na hřištích se sejde celá rodina “ ve výši 140 000,- Kč. 



Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/18/2017 bylo schváleno. 

 

 

Schválení smlouvy s JMK o poskytnutí dotace na akci : „Besedy s promítáním v 

knihovně “ ve výši 45 000,- Kč 

 

Návrh usnesení č.21/19/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu s JMK o poskytnutí dotace na 

akci „Besedy s promítáním v knihovně“ ve výši 45 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/19/2017 bylo schváleno. 
 

 

Schválení smlouvy s projektantem na nástavbu nové budovy MŠ Česká  č.p. 383 

 

Návrh usnesení č.21/20/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu s Ing.arch. Davidem Taslerem ve 

výši  258 940,- Kč včetně DPH na PD pro účely specifikované v oddílu III – Předmět díla 

smlouvy o dílo . 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 1 

Usnesení č.21/20/2017 bylo schváleno. 

 

Schválení dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor s TJ Sokol Česká               

ze dne 30. 9. 2015 

 

Návrh usnesení č.21/21/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových 

prostor s TJ Sokol Česká ze dne 30. 9. 2015. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/21/2017 bylo schváleno. 

 

Usnesení k bodu č. 4 
 
Veřejná zakázka – „Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce 

Česká “ – vyhodnocení zakázky, schválení smlouvy s vítězným uchazečem, schválení 

výpovědi smlouvy s firmou SAKO 

 



Návrh usnesení č.21/22/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výpověď Smlouvy o poskytování 

komplexních služeb v odpadovém hospodářství ze dne 1.1.2009, uzavřené mezi obcí Česká a 

společností van Gansewinkel, jejímž právním nástupcem je společnost AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, se sídlem Praha, Pražská 1321/38a tak, aby s ohledem 

k 3 měsíční výpovědní lhůtě byla ukončena k 30.9.2017. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/22/2017 bylo schváleno. 

 
 

Návrh usnesení č.21/23/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu 

na služby s názvem „Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce 

Česká“ vybraného dodavatele k uzavření smlouvy - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 

628 00 Brno.“ 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/23/2017 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení k bodu č. 5 

 
Dotace na hřiště z MMR – Podpora obnovy venkova – na akci – „Na hřištích se sejde 

celá rodina “ 

 

Návrh usnesení č.21/24/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vítěznou firmu akce „Na hřištích se sejde 

celá rodina “ firmou 4soft, s. r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald a pověřuje 

starostku obce podpisem smlouvy . 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.21/24/2017 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.21/25/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje příkazní smlouvu s Ing. Hoškem na akci 

„Na hřištích se sejde celá rodina “ na činnost TDI. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 1 

Usnesení č.21/25/2017 bylo schváleno. 
 

 



Usnesení k bodu č. 6 a 7 

 
Rozpočtové opatření č.4/2017 

 

Návrh usnesení č.21/26/2017:  

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 /2017 (viz. příloha č. 8 ). 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/26/2017 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2017 

 
Návrh usnesení č.21/27/2017:  

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 /2017 (viz. příloha č. 9). 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/27/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.21/28/2017:                                                                                                 

Zastupitelstvo obce Česká se usneslo, že poskytne finanční částku ve výši 200 000,- Kč na 

vybavení třídy v objektu nad prodejnou Hruška a pověřuje starostku obce provedením 

rozpočtových opatření v této výši. Po odsouhlasení Zastupitelstvem obce Lelekovice budou 

provedeny příslušné legislativní kroky.  

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/28/2017 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 6/2017 

 

Návrh usnesení č.21/29/2017:  

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 6 /2017 (viz. příloha č. 10). 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/29/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.21/30/2017:  

Zastupitelstvo obce Česká pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření 

souvisejících s výběrovým řízením na hřiště a s obdrženými dotacemi na příjmech i 

výdajích. 

 



Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/30/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.21/31/2017:  

Zastupitelstvo obce Česká pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření 

v souvislosti s podáním daňového přiznání za obec v příjmech a výdajích. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/31/2017 bylo schváleno. 

 

 
Usnesení k bodu č.8 

 
Pojmenování ulic obce Česká 

 

Návrh usnesení č.21/32/2017:  

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje názvy ulic v obci Česká– viz příloha č. 11. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/32/2017 bylo schváleno. 

 

Usnesení k bodu č.9 
 
Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce Česká a MŠ Česká za 

rok 2016 

 

Návrh usnesení č. 21/33/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje závěrečný účet za rok 2016, jehož nedílnou 

součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření obce Česká za rok 2016 a to bez výhrad 

(příloha č. 3).  

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/33/2017 bylo schváleno. 

 
Schválení účetní závěrky obce Česká za rok 2016 

 

Návrh usnesení č.21/34/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2016 obce Česká (příloha č. 12). 



Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/34/2017 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 21/35/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 

2016 ve výši 3 676 312,77 Kč v roce 2016 na účet 432. 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č. 21/35/2017 bylo schváleno. 

 
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Česká za rok 2016 

 

Návrh usnesení č. 21/36/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace MŠ 

Česká (příloha č. 13). 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/36/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 21/37/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

ve výši 71 581,96 Kč za rok 2016 příspěvkové organizace MŠ Česká (příloha č. 14). 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/37/2017 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení k bodu č.10 
 
Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za rok 2016 

 

Návrh usnesení č. 21/38/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí celoroční hospodaření svazku obcí, 

závěrečný účet svazku obcí za rok 2016 a zprávu nezávislého auditora o přezkoumání 

hospodaření svazku obcí „Ponávka“ s výsledkem - bez výhrad (příloha č. 15). Orgánem 

svazku schváleno 19. 6. 2017. 

 



Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/38/2017 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení k bodu č.11 

 
Pověření starostky obce k podpisu smluv k přepisu odběratele vody, plynu a el. energie. 

 

Návrh usnesení č. 21/39/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, pověřuje starostku obce k podpisu smluv na přepis místa 

odběratele energií. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/39/2017 bylo schváleno. 

 

Výpověď nájemce obchodu, vyvěšení záměru, pověření podpisu smlouvy 

 

Návrh usnesení č. 21/40/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory pro 

prodejnu potravin v budově obecního úřadu Česká, Česká 26. Jedná se o 2 místnosti 

umístěné v přízemí budovy, o celkové výměře 19 m2, sestávající z místnosti č. 13a) prodejna 

potravin ( 15,5 m2 a místnosti 13b) sklad ( 3,5 m2). Pronájem je včetně vybavení, energie 

platí obec Česká.  

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/40/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 21/41/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s vybraným 

nájemcem prodejny potravin. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/41/2017 bylo schváleno. 

 

Záměr pronájmu pozemku na automat jízdenek p.č. 140 

 

Návrh usnesení č. 21/42/2017: 



Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje vyvěšení záměru pronajmout část  pozemku p. č. 140 , 

která je zapsána na LV 1 pro katastrální území Česká, obec Česká u Katastrálního  úřadu 

pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov pro umístění automatu pro 

výdej jízdenek. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0                                                             

Usnesení č.21/42/2017 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21.35 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 28. 6. 2017. 

 

Zapsala: p. Mičánková 


